INSTABILIDADE ECONÔMICA - FGC NÃO É 100% SEGURO
“O FGC foi feito apenas para problemas pequenos. Se o problema for maior, mais institucional,
atingindo muitos investidores, não haverá dinheiro para ressarcir todos”, afirma Fernando
Marcondes, Planejador Patrimonial do Grupo GGR.

Os investimentos de renda fixa nos bancos, como letras de créditos, CDBs, LCIs e LCAs,
tendem a se interessar mais para os investidores por sua facilidade de entendimento,
previsibilidade de retorno e pela segurança oferecida pela cobertura do Fundo Garantidor de
Crédito (FGC). O FGC é uma associação sem fins lucrativos mantida pelos bancos que
usufruem da garantia oferecida por ele, e para isso, fazem contribuições mensais sobre um
percentual dos depósitos garantidos. Pela regulamentação, o fundo pode dispor de no máximo
o correspondente a 2% do total dos saldos das contas cobertas pela garantia. Porém, se o
problema superar este valor, podem não conseguir arcar com os custos totais. O fundo cobre
até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ cadastrado na instituição financeira. “Caso haja
uma conta conjunta, a cobertura do valor não aumenta, então ele continuará sendo o total de
R$ 250 mil para ambos os titulares. Portanto, a cobertura será de R$ 125 mil para cada
em uma conta com dois titulares. No caso de um casal, é recomendável sempre a separação
em duas contas”, explica Fernando Marcondes, Planejador Patrimonial do Grupo GGR. O FGC é
como um seguro de sua conta, porém, não sairá de graça.
“Neste momento, estamos na maior crise da história do Brasil e teremos em 2017 um
crescimento de menos de 1%. Isso é extremamente preocupante, pois algumas instituições
financeiras e empresas que captaram recursos no mercado através de emissões de títulos
privados estão operando no vermelho”, afirma Fernando Marcondes. Com o atual cenário
político do país, com os 5 maiores bancos sendo alvos de denúncia por conta da operação
Lava-jato e Zelotes, a situação fica ainda mais agravante e temos o risco de gerar um efeito
dominó. “Caso ocorra um problema grave numa grande instituição ou empresa, o total do FGC,
pode não garantir os seus investimentos”, alerta o Planejador Patrimonial.
Caso ocorra um problema maior, como uma crise que afete a maioria dos investidores,
Fernando Marcondes alerta “O FGC foi feito apenas para problemas pequenos, comparado com
o volume total de depósitos garantidos (2%). Se o problema for maior, mais institucional,

atingindo muitos investidores e pode não haver dinheiro para ressarcir todos. Além do fato de
que mesmo não ocorrendo nenhum problema superior a 2% do total, o FGC poderá levar um
bom tempo para pagar. Um exemplo seria o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que
teve clientes que demoraram entre 4 e 12 meses para serem pagos, sem correção monetária.
Se o investidor deixar de ter a correção do seu investimento por um ano, perderia cerca de
10% do seu património investido”, ressalta. Problemas como este podem acontecer com
investidores despreparados. “É mais adequado investir em um ativo com uma remuneração
menor, porém com menos risco de crédito. É importante ressaltar o fato de que o investidor
tem que ficar “preso” no investimento a longo prazo até o resgate, com a possibilidade de não
conseguir vender o título no meio do caminho”, afirma o Planejador Financeiro. Isso ocorre com
a grande maioria dos investimentos de crédito privado, onde o retorno previsível acaba saindo
caro em relação ao risco que o próprio investidor acaba correndo. “É imprescindível o
acompanhamento dos investimentos por um profissional experiente e com um bom
relacionamento no mercado financeiro, pois, muitas vezes, este sugere uma alocação
adequada do seu patrimônio, de forma racional e não emocional, considerando todos os
possíveis problemas que podem ocorrer no longo prazo”, conclui Marcondes.
Sobre o Grupo GGR
O grupo GGR é formado por três empresas: a GGR Gestão de Recursos, a GGR Planejamento
Patrimonial e a GGR Estruturação.
GGR Investimentos
Com mais de 6 anos de história, a GGR Investimentos atualmente é uma das mais conceituadas
gestoras e estruturadoras de fundos e demais produtos financeiros. Atualmente, possui um
total de 10 fundos, totalizando mais de R$ 480 milhões sob sua gestão. Durante sua história, a
GGR Investimentos já estruturou mais de R$ 1 bilhão de operações em crédito com lastro
imobiliário. Com expertise de mais de 20 anos, MBA em finanças pelo INSPER e passagens por
grandes instituições financeiras nacionais e internacionais, o sócio gestor Telêmaco Genovesi
Junior participa ativamente na estruturação de todas as operações.
GGR Planejamento Patrimonial
Inspirado nos modelos dos grandes multi-family offices e na filosofia de alocação de
investimentos dos gestores de endowments americanos, foi criado o modelo BPC de
planejamento patrimonial. Diferente de tudo o que existe atualmente disponível para o
investidor brasileiro, o modelo engloba um minucioso estudo da situação patrimonial
imobilizada, financeira, econômica e fiscal do núcleo familiar, inflação pessoal, exposição ao
risco e outras variáveis, que resulta em uma estratégia adequada para criar uma estrutura
protetora dos ativos e manter o poder de compra durante décadas. Com mais de 29 anos

trabalhando em alocação de recursos, o sócio Fernando Marcondes participa pessoalmente de
todos os estudos, seguindo seu “modelo BPC – (Blindagem de Poder de Compra)”. Nos últimos
13 anos, a GGR Planejamento Patrimonial auxiliou mais de 300 clientes, totalizando o volume
financeiro de R$ 1,5 bilhão. O foco está em construir de forma sólida e proteger o poder de
compra real do patrimônio e a previdência do cliente.

